Zápisnica č. 30
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 23. 03. 2017 o 18.00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Obecný cintorín, zámer kúpa pozemku parc. č. 94/3. Predaj pozemku parc. č. 739 a 741
orná pôda, podľa znaleckého posudku - informácia
6. Majetkové priznanie kontrolórky obce Blahová
7. Plat starostu obce – prerokovanie v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
8. Prejednanie žiadostí
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella

2.

Voľba zapisovateľa a overovateľa
zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella

3.

4.

5.

Voľba návrhovej komisie
návrhová komisia: Ľubica Roštášová, Milan Bella
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella

zdržal sa: 0

zdržal sa: 0

Kontrola uznesení
Uznesenie č. 61/2016 – trvá – vysporiadanie pozemku parc. č. 94/3 – časť cintorína,
ktorá nie je zatiaľ majetkom obce (samostatný bod zasadnutia OZ)
Obecný cintorín, zámer kúpa pozemku parc. č. 94/3. Predaj pozemku parc. č. 739
a 741 orná pôda podľa znaleckého posudku – starosta obce informoval poslancov
OZ, že oslovil znalca Ing. Cséfalvaya nakoľko p. Čepček a ani p. Minárik, ktorí robili
pre obce znalecké posudky nemôžu vypracovávať znalecké posudky na pôdu
nachádzajúcu sa v extraviláne. Parcely 739 a 741 prechádzajú kanálom, čiže je

6.
7.

8.

9.

potrebné geometrickým plánom oddeliť časť pozemku na ktorom sa nachádza kanál.
Geometrický plán vyhotoví p. Cséfalvayová.
Majetkové priznanie kontrolórky obce Blahová – starosta obce informoval
poslancov, že Ing. Beáta Tomešeková odovzdala majetkové priznanie.
Plat starostu obce – prerokovanie v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platných pomeroch starostov obcí a primátorov miest – obecné
zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce podľa zákona 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, o plate starostu nerozhodlo, preto v zmysle § 3 ods. 1 zákona
patrí starostovi minimálny plat vo výške určenej zákonom v sume 1359 € v hrubom
Prejednanie žiadostí
 OZ schvaľuje žiadosť Ing. Beáty Tomešekovej, Blahová 178 o bezodplatné
používanie obecného domu každý pondelok a stredu od 18.00 h do 19.00 h na
precvičovanie jogy.
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ing. Patrik Bleho skonštatoval, že už by takéto aktivity stopol, lebo sa mu dostalo
do uší aby obec nakúpila posilňovacie stroje pre mládež. Z kapacitného hľadiska
takáto možnosť neprichádza do úvahy. Aj za starostom boli občania ohľadom
krúžku Rock and rollu, že nech nájde aj alternatívu pre tie deti, ktorých rodičia si
krúžok nemôžu dovoliť hradiť. Ľubica Roštášová je toho názoru, že kľudne by
mohol byť využívaný obecný dom aj každý deň na nejaké športové a iné aktivity,
ale musí si to vziať vždy dospelá osoba na zodpovednosť a určiť presný deň a čas
kedy sa bude daná aktivita vykonávať.
 OZ berie na vedomie žiadosť Evy Csicsayovej, Töböréte 357/11, Kútniky
o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby – studne na parc. č. 222/2 v k. ú.
Blahová
 OZ berie na vedomie ohlásenie drobnej stavby Evy Csicsayovej, Töböréte 357/11,
Kútniky – umiestnenie záhradného domčeka bez betónového podložia o výmere
24 m² na parc. č. 222/2 v k. ú. Blahová
 OZ berie na vedomie ohlásenie drobnej stavby Evy Csicsayovej, Töböréte 357/11,
Kútniky – oplotenie pozemku o rozmere 600 m² parc. č. 222/2 v k. ú. Blahová
 OZ berie na vedomie žiadosť o výrub stromov – Ambrus Tibor, Blahová 57 – 1 ks
jedľa na parc. č. 73/1 v k. ú. Blahová – ohrozuje rodinný dom a el. vedenie.
 OZ berie na vedomie žiadosť Martina Roštáša, Blahová 94 o opravu a údržbu
cesty 91/1, ktorá vedie k jeho nehnuteľnosti parc. č. 91/14. Starosta sa vyjadril, že
sa porozpráva s p. Roštášom. Dohodnú sa čo by si predstavoval pod opravou
uvedenej cesty. Poslanci sú toho názoru, aby sa to riešilo ako pri ostatných.
Starosta urobí s kontrolórkou obce ohliadku cesty a žiadosť sa bude opätovne
prejednávať na ďalšom zastupiteľstve.
Rôzne
 Starosta obce dal vypracovať cenové ponuky na oplotenie kostola. Najlacnejšia
cenová ponuka bola z firmy M + M Martinec vo výške 716,05. Oplotenie objednal.
Taktiež dal vypracovať cenovú ponuku na bránu pred kostol. Nie každý súhlasí
s osadením brány, občania si už zvykli, že tam brána nie je. Ing. Bleho je toho
názoru, aby sa brána vôbec neriešila. Kúpil by 2 črepníky, ktoré by umiestnil na
nádvorie pred kostolom, aby neparkovalo priamo v areáli kostola.



10.

Starosta informoval poslancov o živočíšnom odpade, ktorý sa nachádza v kanáli.
Oznámil to na Okresný úrad životného prostredia v Dunajskej Strede. Taktiež
telefonicky informoval Hydromeliorácie, ktoré majú v správe kanál. Oni mu
oznámili, že kanál nebude skôr napustený kým sa odpad neodstráni. Starosta bude
poslancov informovať o ďalšom priebehu.
 Starosta obce informoval poslancov, že plánuje žiadať dotáciu z MF SR. Žiadať
môžeme na havarijný stav a rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce. Dal
vypracovať cenovú ponuku na výmenu kotlov v obecnom dome, ktorá vyšla na
12 161,- €. Potrebujeme výkon kotlov 70 – 80 kW. Je niekoľko možností jeden
kotol 100 kw splyňovací na drevo, kde s kúri len vysušeným drevom, dva
splyňovacie kotle na hnedé uhlie alebo len výmena za obyčajné kotle. Milan Bella
určite za rekonštrukciu kotolne a výmenu kotlov za splyňovacie aj ostatní poslanci
sa priklonili k tomuto návrhu. Ing. Tomešeková oznámila, že Občianske združenie
Blahová deťom bude tiež žiadať dotáciu a po dohode so starostom bude žiadať na
výmenu vykurovacích telies v Materskej škole a Obecnom dome.
 Ing. Patrik Bleho navrhuje, aby sa z vlastných zdrojov urobilo parkovisko pred
obecným úradom
 Zuzana Karáčoňová požiadala poslancov aby určili miesto osadenia externého
pingpongového stola. OZ schvaľuje osadenie pingpongového stola na parc. č.
172/1 – námestie vedľa parkoviska obecného domu oproti Materskej škole.
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Diskusia

11.

Návrh na uznesenie – predniesla Ľubica Roštášová
za:

12.

Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Andrea Baánová

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

